
S
edan ett år tillbaka pågår i Soci-
alstyrelsens regi en översyn
av läkarnas specialistutbildning
och specialitetsförteckning. Ut-

redningen, som är ett uppdrag från Soci-
aldepartementet, skall vara avslutad före
årets utgång.

En liknande utredning har inte gjorts
sedan 1985.  Den mynnade ut i att läkar-
nas specialistutbildning blev målstyrd
och att antalet specialiteter ökade till da-
gens 62. Sedan dess har målbeskriv-
ningarna uppdaterats en gång, 1996. Det
är hög tid att göra det igen men departe-
mentet vill först genomföra den pågåen-
de översynen.

Utredningen har bedrivits på ett föredöm-
ligt öppet sätt och alla berörda parter har
kunnat komma till tals. 

Arbetet börjar nu närma sig slutet och
utredarens förslag till förändringar blir
allt tydligare, men det finns fortfarande
mycket att kommentera och diskutera.
Det gäller inte minst det som Läkarför-
bundet inte är nöjd med.

De förslag som syftar till att höja kvalite-
ten i utbildningen är Läkarförbundet i
huvudsak positiv till. Åtgärder, som för-
bättrar handledningen, stärker studie-
rektorsfunktionen och sidoutbildnings-
möjligheterna är mycket välkomna. Det
gäller även att alla utbildande enheter
med regelbundenhet genomför Spur-in-
spektioner och att resurserna till SK-kur-
serna måste stärkas.

Vi är också positiva till att förbättra
kontrollen inför specialitetsbevis genom
att ST-läkarens redovisade utbildning,
utöver intyget från verksamhetschef och
handledare, granskas av tre av Nationel-
la rådet utsedda särskilda ledamöter. Dä-
remot är Läkarförbundet motståndare
till, som framgår av ledaren i Läkartid-
ningen nr 41/2002, obligatorisk specia-
listexamen som alternativ för godkän-
nande av specialistkompetens. 

Inrättandet av ett Nationellt råd häl-
sas med glädje. Tanken är ett fortlöpan-
de ansvar för specialistutbildningen,
specialiteterna och målbeskrivningarna,
med möjlighet att fortlöpande utvärdera
och pröva kunskapsområdena och före-
slå förändringar i förteckningen.

Över förslaget till specialitetsförteckning
med en reducering från 62 till 49, inde-

lade i nio områden och med en uppdel-
ning på bas- och grenspecialiteter, är kri-
tiken stark från en överväldigande del av
kåren. Det gäller främst förslaget att spe-
cialistutbildningen i en grenspecialitet
först kräver kompetens i en basspeciali-
tet, i de flesta fall allmänkirurgi eller in-
värtesmedicin. 

Enligt Läkarförbundet finns det skäl
att hysa oro för den framtida rekryte-
ringen till dessa grenspecialiteter på
grund av för långa utbildningar och att
de unga läkarna inte längre fritt kan väl-
ja väg om de vill tillägna sig fler än en
specialitet. Tanken med obligatoriska
basspecialiteter är huvudmannens in-
tresse att få hjälp med att lösa jourbe-
manningen inom främst invärtesmedi-
cin, allmänkirurgi och ortopedi. Det
skall enligt Läkarförbundet inte åtgärdas
med stalig reglering utan med olika lo-
kala lösningar och incitament.

Formellt specialitetstatus betyder så-
väl bättre rekrytering av läkare till områ-
det som större möjligheter till resurser,
forskning och plats i grundutbildningen.
Alla är viktiga faktorer för att säkerstäl-
la kunskapsutvecklingen. Förlorat spe-
cialiststatus kan därför bli ett hot mot
kunskapsutvecklingen eller att andra
vårdprofessioner tar över den. 

Läkarförbundets viktigaste mål är att alla
patienter skall få medicinsk vård med
högsta kvalitet och säkerhet. Det finns
strategiska risker med att begränsa anta-
let specialiteter och införa obligatoriska
basspecialiteter. Det är den medicinska
kunskapsutvecklingen som på sikt ger
patienten den bästa vården. Självklart
kräver nya villkor och kraven på verk-
samheterna i hälso-
och sjukvården för-
ändringar, men de
måste vara i balans
med kunskapens be-
hov, för patienternas
skull.

Läkartidningen  ❙ Nr 44  ❙ 2002  ❙ Volym 99 4329

Ledare 44/2002

Rätten till studiemedel
❙ ❙  Att studera till läkare tar tid. Grundut-
bildningen tar elva terminer, och taket
för studiemedel ligger på tolv terminer.
En utredning som Högskoleverket gjort
visar att läkarutbildningen har högst an-
del studerande som studerat mer än tolv

terminer. Situationen är därför ohållbar
för ett stort antal medicine studerande.

Det finns många som av olika skäl
inte kommit in direkt på läkarutbild-
ningen; osäkerhet om yrkesval, hård
konkurrens om studieplatserna mm. Fle-
ra har därför studerat annat några termi-
ner före antagningen till läkarutbild-
ningen.

Mot den bakgrunden är det mycket
svårt att förstå den njugga inställning
som präglar regeringens och utbild-
ningsdepartementets syn på detta pro-
blem. Det borde vara självklart att den
som påbörjat en kvalificerad utbildning
också ges reella ekonomiska möjligheter
att slutföra den. 

MSF arbetar aktivt för att få till stånd
en förändring så att studiemedel ska kun-
na utgå även för de avslutande terminer-
na på läkarutbildningen, för den som når
det nuvarande taket för studiemedel. Det
finns all anledning att sluta upp bakom
detta krav. Och det finns all anledning för
regeringen att lyssna på MSF. •

Då kom pengarna…
❙ ❙ Många kliniker kämpar mot en påtag-
lig resursbrist – både avseende pengar
och personal. Detta kände man av även
på kvinnokliniken i Lund. Men den kre-
ativa läkaren Isis Amer Wåhlin, som fick
ansvar för schemaläggningen, började
tänka nytt. 

Efter att ha prövat den traditionella
metoden med schemaläggning, bestäm-
de hon sig för att börja lägga scheman
som följde avtalet. Det borde var en
självklarhet, men är det inte. Det innebar
att det varje vecka blev några tomma
jourpass. Och att det blev tydligt att ek-
vationen mellan resurser och gällande
avtal inte gick ihop. Nya medel tillfördes
verksamheten.

Men Wåhlin ville mer. Kollegorna
gavs bland annat stora möjligheter att
själva påverka schemaläggning och se-
mesterledighet. Och från att ha varit en
arbetsplats med läkarbrist är den idag ef-
tertraktad. Reportaget i veckans num-
mer visar att det inom ramen för gällan-
de avtal går att förändra, påverka. Det är
värt att uppmärksammas. •
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